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انتشار وباء كورونا والتحدي المزدوج أمام المھاجرین
الخمیس 22 أكتوبر / تشرین األول 2020 - 06:07

جاكلین سكالسكي فوتس

مع اقتراب موجة الركود االقتصادي، تزداد تحدیات المھاجرین األكثر عرضة للفقر في مواجھتھم
المستمرة مع عدم االستقرار السیاسي، والتھجیر، واضطراب ظروف العمل والمعیشة، وتزداد معھا
حاجتھم إلى دعم اقتصادي أكبر یقیھم وطأة ارتفاع البطالة، ویمكنھم من الحصول على معدات

الوقایة الشخصیة، وعلى الرعایة القانونیة.

عاش العمال المھاجرون في جبھة االقتصاد العالمي خالل جائحة كوفید 19 في مقدمة العمال
األساسیین، غیر أن ھذه التضحیة ال تخلو من المخاطر.

یعمل عدد من المھاجرین في الوالیات المتحدة بحقول سنترال فالي بوالیة كالیفورنیا، وھي منطقة
معروفة بإنتاج النبیذ. تنتشر عملیات الحرق على طول الساحل الغربي محررة مواد حمراء وخطرة

في الھواء.

ُسجلت بمزارع المیریا اإلسبانیة شكایات لمزارعین مغاربة مھاجرون بدعوى النقص "الشدید" في
معدات الحمایة الشخصیة، مثل أقنعة الوجھ ومعقمات الید والتي من شأنھا أن تقي من انتشار كوفید

.19

تجدر اإلشارة إلى أن إسبانیا، من بین دول االتحاد األوروبي، ھي البلد الذي یستقبل أعلى نسب من
العمال المھاجرین. یشرف ھؤالء المھاجرون على ما ال یقل عن 25٪ األنشطة الفالحیة في البالد.
وبنفس الصورة، فإن نسبة العمال المھاجرین غیر المسجلین تبلغ 30٪ في الوالیات المتحدة
وحوالي 3,9-4,1 ملیون عامل في االتحاد األوروبي. ومع أن ھؤالء العمال یلعبون دوًرا مھًما في

االقتصاد الوطني والعالمي، فإنھم اآلن أمام خطر آخر، انتشار الوباء.

یمثل المھاجرون أكثر الفئات عرضة لتبعات االنتكاسة االقتصادیة

بالنظر إلى معاناة العمال المھاجرین، فإن الالجئین والنازحین یعانون بشكل خاص من آثار القیود
المفروضة والمخاطر الصحیة المرتبطة بالوباء. فالمھاجرون یواجھون نوًعا من األزمات التي
تصفھا لجنة اإلنقاذ الدولیة بـ "حالة طوارئ مزدوجة غیر مسبوقة". وموازاة مع عدم االستقرار
السیاسي والتھجیر، فإن على المھاجرین أیًضا مواجھة كل من الوباء العالمي وتبعات الركود

االقتصادي.

فرضت عملیات اإلغالق والقیود الجدیدة على عدد ممن یكافحون من أجل إعالة أنفسھم وعائالتھم
واقعا حرًجا وتعرضوا لخطر فقدان وظائفھم، وزاد من معاناتھم كونھم غیر مؤھلین لالستفادة من

الدعم المالي الذي تمنحھ الحكومة.

كثیرة ھي الشركات الصغیرة التي حطمتھا قیود وعملیات اإلغالق التي فرضتھا أزمة كورونا في
مختلف أنحاء العالم، ومن المتوقع أن یتسبب ذلك في تباطؤ "حاد" لالقتصاد العالمي. ونتیجة لذلك،
یحتمل أن یتحول 1.06 ملیون شخص للعیش تحت عتبة الفقر بحلول نھایة العام. تشمل ھذه الفئة
مجموعة كبیرة من المھاجرین والالجئین "المعرضین بشكل خاص" لتأثیرات األزمة كونھم یشكلون

نسبة الغالبیة بین العاملین في القطاع غیر المنظم.
تقدر الدراسات الحدیثة عدد عمال القطاع غیر المنظَّم في المغرب بحوالي 2.4 ملیون (أكثر من ثلث
العمال الرسمیین)، ومن المتوقع أن یستمر عدادھم في االرتفاع بسبب فقدان المستھلكین وظائفھم
مما یدفعھم للبحث عن سلع وخدمات أرخص. عجز عدد من العمال غیر الرسمیین، خالل فترة

اإلغالق، عن استقبال زبناء أو الوصول إلى مناطق العمل بسبب نقص وسائل النقل.

وبینما تأثر سوق العمل والقطاع الخاص بشدة في المغرب من جراء فرض الحجر الكامل، فإن أكثر
الفئات تضرًرا كانت عمال القطاع غیر المنظم حیث كان 66٪ منھم قد فقدو وظائفھم. وجھت
الحكومة المغربیة جھودھا في محاولة للتخفیف من آثار التوقف المفاجئ للدخل، ال سیما بالنسبة
للعمال غیر الرسمیین، ولكن نسبة األسر التي استفادت من الدعم الحكومي لم تتجاوز 19٪ اعتباًرا
من منتصف یولیو. وتم استثناء معظم المھاجرین من ھذا الدعم، وخاصة غیر الشرعیین أو غیر

المسجلین منھم.

یبقى أحد أبرز الحلول في ظل ھذه الظروف ھو تعزیز سبل الحصول على المساعدة القانونیة
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من الواضح أن معظم المھاجرین لن یتمكنوا من العودة لدیارھم، وھو األمر الذي كشفت عنھ األزمات
المالیة السابقة. لذا بدالً من ذلك، قد یقرر الكثیرون التوجھ شماالً إلى أوروبا خصوصا أن مستقبل
االقتصاد الداخلي ال یبشر بخیر. وفي األشھر األخیرة مثال، شھدت تونس ارتفاعا ملحوًظا في عدد

المھاجرین المتجھین إلى إیطالیا، بلغت نسبتھم ستة أضعاف مھاجري العام الماضي.

ساھم إغالق طرق الھجرة البریة التقلیدیة بشكل كبیر في اعتماد المزید من المھاجرین الطرق
البحریة واللجوء إلى المھربین، وأدت ھذه العوامل حتى اآلن إلى وفاة أكثر من 675 شخًصا ھذا

العام.

وحذرت المنظمة العالمیة لرصد حقوق اإلنسان من مضاعفات وباء فیروس كورونا على المجتمع.
ویواجھ العمال المھاجرون غالبًا ظروف عمل ومعیشة صعبة وغیر آمنة مما قد یجعلھم أكثر عرضة

لتأثیر الفیروس.

تقول خبیرة الجغرافیا األستاذة كافیتا داتا، والتي أجرت دراسات حول المھاجرین البلغاریین عقب
ركود لندن في 2009، أن أمامنا حلین ال ثالث لھما: إما الحد من الھجرة. أو تعزیز سبل الحصول
على المساعدة القانونیة والتركیز على فھم أعمق لحقوق المھاجرین داخل البلد من أجل تقلیل فرص

استغاللھم.

وفي ندوة استضافھا مركز السیاسات المتعلقة بالھجرة عبر اإلنترنت، دعا المتحدث أندرو جیدیس
إلى عقد نقاش جدید حول قضیة الھجرة، وأشار إلى أن الحكومات یجب أن تعید فتح تحقیق جدید

یمس سیاسات حالیة مثل مشاركة المسؤولیة والسبل القانونیة.

یمكن إلقاء الجزء الكبیر من اللوم على دول شمال إفریقیا المصدرة للھجرة، مثل لیبیا والمغرب،
وذلك ألن غالبیة المھاجرین غیر الشرعیین یختارون ھذه المناطق للعبور نحو أوروبا. ویشمل
برنامج الحد من الھجرة الذي وضعتھ الحكومة البریطانیة حدیثًا بناء مراكز احتجاز خارج البالد في
دول مثل المغرب، وھي خطوة مماثلة اعتمدتھا الحكومة األسترالیة في بابوا نیو غینیا، ولقي ھذا

األمر انتقاًدا من قبل األمم المتحدة وجماعات أخرى لحمایة حقوق اإلنسان.

إال أن ھناك بدیال عن االحتجاز كحل للحد من زحف المھاجرین، ویتجلى في تركیز منظمات المساعدة
القانونیة وبرامج مساعدة المھاجرین على نھج أكثر إنسانیة، نھج یمكن من خاللھ التقلیل من

موجات الھجرة غیر الشرعیة بفاعلیة أكثر.

تطبق بعض الجھات ھذا النھج تطبقا حرفیا، ونجد منھا منظمات مغربیة مثل جمعیة حقوق وعدالة
والعیادة القانونیة لكلیة الحقوق التي یدیرھا الطالب والتابعة لجامعة سیدي محمد بن عبد هللا في
فاس. وتستفید العیادة القانونیة لكلیة الحقوق من دعم مبادرة الشراكة بین الوالیات المتحدة والشرق
األوسط ومن مساندة الوقف الوطني للدیمقراطیة، كما تربطھا شراكة مع مؤسسة األطلس الكبیر.
یقدم طالب ھذه الجمعیة استشارات ومساعدات قانونیة مجانیة للمھاجرین في إطار نھج متعدد األبعاد
یھدف للحد من الھجرة نحو الدول األوروبیة في وسط یحفظ حقوق اإلنسان والتكامل االجتماعي
وبناء القدرات. بھذه الطریقة، تصبح مراكز الھجرة التقلیدیة أماكن دعم تشجع القادمین على

االستقرار بشكل دائم.

كرد فعل طبیعي تجاه أزمة كوفید 19، ازدادت وتیرة العمل التطوعي والتضامن المجتمعي في جمیع
أنحاء العالم. وھكذا تتشكل القاعدة األساس لتقدیم مزید من الدعم لحمایة المھاجرین عبر برامج
اإلدماج. ویجب على الدول المصدرة للمھاجرین أن تلتزم بعقد مزید من الشراكات مع الحكومات
والمنظمات االجتماعیة التي یشرف علیھا سكان محلیون من أجل خفض نسبة المھاجرین الذین

یضعون حیاتھم على المحك بسبب الطرق الخطرة، أو االستغالل، أو الفقر.

جاكلین سكالسكي فوتس، طالبة في جامعة فیرجینیا.
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